
Kasutus- ja ohutusjuhend

 

Lishinu rullikrihma kasutamisel on vajalik järgida kõiki 

vigastuste  ennetamiseks ja riski vähendamiseks. Lugege juhendit hoolikalt enne rihma kasutamist 

ning säilitage see, et vajadusel uuesti

Maksimaalne soovituslik koera kaal on 30kg

70kg. 

Enne igat kasutamist veenduge, et rihma kõik osad on terved ja kahjustusteta.

 

Lishinu kinnitamine randmele 

 

Asetage käsi läbi randme kinnisturihma

kinnitusrihma krõps selliselt, et rihm kinnituks tihedalt ümber teie käevarre. Veenduge, et punane 

ohutusripats asuks käe siseküljel.

ohutusripatsit. 

Lishinu kinnitamine lemmiklooma külge

Kinnitage Lishinu karabiin koera kaelarihma

muude osade külge ei ole turvaline.

Lishinu eemaldamine lemmik kaelarihma küljest

Enne karabiini eemaldamist veenduge

käepidemest (mitte nöörist) või kaelarihmast

Lishinu jalutusrihma saab hoida ka lihtsalt käes. Selleks kinnitage kinnitusrihm ümber peopesa ja 

kasutage seda nagu tavalist rullikrihma.

 

Lishinu rullikrihma kasutamisel on vajalik järgida kõiki juhendis toodud ettevaatusabinõusid

vigastuste  ennetamiseks ja riski vähendamiseks. Lugege juhendit hoolikalt enne rihma kasutamist 

ning säilitage see, et vajadusel uuesti lugeda. 

Maksimaalne soovituslik koera kaal on 30kg. Oluline: maksimaalne lubatud koormus rihmale on 

Enne igat kasutamist veenduge, et rihma kõik osad on terved ja kahjustusteta. 

 

äsi läbi randme kinnisturihma, liigutage rihm mugavale kõrgusele ning kinnitage 

kinnitusrihma krõps selliselt, et rihm kinnituks tihedalt ümber teie käevarre. Veenduge, et punane 

ripats asuks käe siseküljel. Ohuolukorras rihma kiireks eemaldamiseks tõmmake punast 

Lishinu kinnitamine lemmiklooma külge 

shinu karabiin koera kaelarihma kinnitusklambri külge. Karabiini kinnitamine kaelarihma 

muude osade külge ei ole turvaline. 

Lishinu eemaldamine lemmik kaelarihma küljest 

Enne karabiini eemaldamist veenduge, et koer on täielikult teie kontrolli all. Hoidke kinni Lishinu 

või kaelarihmast ja eemaldage karabiin. 

Lishinu jalutusrihma saab hoida ka lihtsalt käes. Selleks kinnitage kinnitusrihm ümber peopesa ja 

tavalist rullikrihma. 

ettevaatusabinõusid 

vigastuste  ennetamiseks ja riski vähendamiseks. Lugege juhendit hoolikalt enne rihma kasutamist 

: maksimaalne lubatud koormus rihmale on 

, liigutage rihm mugavale kõrgusele ning kinnitage 

kinnitusrihma krõps selliselt, et rihm kinnituks tihedalt ümber teie käevarre. Veenduge, et punane 

Ohuolukorras rihma kiireks eemaldamiseks tõmmake punast 

. Karabiini kinnitamine kaelarihma 

, et koer on täielikult teie kontrolli all. Hoidke kinni Lishinu 

Lishinu jalutusrihma saab hoida ka lihtsalt käes. Selleks kinnitage kinnitusrihm ümber peopesa ja 



Kasutamine 

Asetage lishinu kindlat ümber randme. Ärge kunagi haarake nöörist koera kontrollimiseks. Selle 

asemel tõmmake kätt kiirelt enda poole automaatse lukustussüsteemi aktiveerimiseks või haarake 

vajadusel rihma käepidemest. 

Rihma nööriosa liigub vabalt sisse ja välja vajumata longu. Lishinu lukustub automaatselt, kui koer 

tõmbab järsku. Lukustusmehhanism on aktiivne seni kuni rihm vabastatakse pingest (sarnaselt toimib 

ka auto turvavöö). 

Automaatne lukustussüsteem on disainitud selleks, et suurendada turvalisust olukordades, kus koer  

võib ootamatult üritada joosta või söösta. See ei asenda lemmiku ja ümbritseva keskkonna 

tähelepanelikku jälgimist. Vaatamata automaatsele lukustussüsteemile tuleb olla tähelepanelik 

ohuolukordade suhtes. Juhul kui sattude olukorda, kus teie koer võib joosta või söösta teda huvitava 

objekti/subjekti suunas kasutage kindlasti käepidet seni kuni objekt/subjekt pole enam nähtav.  

Kasutage alati Lishinu käepidet liikuvate autode, inimeste, teiste loomade või mistahes muude 

„ohuallikate” läheduses. 

Koera endale lähemale saamiseks jälgige järgmisi juhiseid:  

Sirutage käsi koera suunas, lukustage kiire liigutusega lukustusmehhanism ning tõmmake koera koos 

käsklusega enda poole. Astuge koerale lähemale samal ajal kätt enda poole liigutades. Vajadusel 

haarake rihma käepidemest. Lukustusmehhanismi vabastamiseks liigutage kätt aeglaselt koera poole. 

Ärge kunagi haarake rihma nööriosast koera endale lähemale tõmbamiseks. 

Juhul kui Lishinu nöör saab märjaks tõmmake see täies ulatuses korpusest välja ning laske sel 

täielikult kuivada. Kuivamise järel laske nööril ettevaatlikult ja aeglaselt tagasi korpusse sisse liikuda. 

Rihma ei tohi kasutada soolases või sügavas vees. Juhul kui rihm peaks kokku puutuma soolase veega 

loputade see koheselt kraaniveega ning jätke kuivama. 

Selleks, et fikseerida nööri pikkus kindlale distantsile kasuta stopperit alloleva joonise järgi. 

 

Nööri fikseerimisel kindlale distantsile arvesta sellega, et nöör sinu ja koera vahel saab vajuda longu, 

mis võimaldab lemmikul hoogu võtta ja rihmast kõvasti tõmmata. 

 



Ettevaatusabinõud ja hoiatused 

 

Ärge kasutage Lishinu rihma sõnakuulmatu ja kontrollimatu koera puhul. Enne rihma kasutamist 

treeni oma lemmikut tavalise 1,8m või lühema jalutusrihmaga. 

Ärge kasutage rihma koertel kes ületavad soovituslikku maksimaalset kaalupiiri. 

Nöör võib põhjustada tõsiseid vigastusi (alates põletushaavast kuni aputasioonini). Ärge mässige 

nööri ümber sõrme, käe või keha. Juhul kui nöör on ümber teie mässitud võib ka väiksem koer 

tõmmata seda piisavalt kõvasti vigastuste tekkimiseks. Samuti tuleb jälgida, et nöör ei oleks mässitud 

ümber lemmiku. Pikkade riiete ja kinnaste kandmine vähendab põletuste ja lõigete riski. 

Rihm on mõeldud kasutamiseks vastutustundlikele täiskasvanud inimestele, kes on lugenud 

kasutusjuhendit ning on võimelised ohutus ja kasutusjuhiseid järgima. Rihma ei tohiks kasutada alla 

16 aastased lapsed.   

Hoidke rihm väljaspool väikeste laste käeulatust. 

Ärge kasutage samaaegselt korraga kahte Lishinu rihma. 

Juhul kui koera kaelarihm peaks purunema või rihm peaks mõnel muul põhjusel pääsema lahti 

lemmiku küljest võib kasutaja poole suurel kiirusel liikuv nöör või metallkarabiin põhjustada vigastusi. 

Seega veenduge, et rihm oleks kindlalt kinnitatud ning selle osad on terved. 

Lishinu rihma ei ole soovituslik kasutada libetatel pindadel, rulluisutades või rattaga sõites. 

Olge teadlik teid ümbritsevatest inimestest. Nad ei pruugi märgata nööri. Juhul kui nöör satub ümber 

teiste inimeste (või objektide) ärge lubage neil nöörist haarata. Hoidke kindlalt koera kaelarihmast 

ning seejärel eemaldage nöör. Erilist tähelepanu pöörake sellele väikste laste läheduses. Teiste 

inimeste läheduses hoia turvalisuse huvides rihma käepidemest. 

Ärge jätke rihma tugeva päikesevalguse või kuumuse kätte. 

Kasutamistemperatuur: -15 kuni 45Co 

Ärge üritage rihma ise parandada. Rihma korpuses on tugev vedru, mis avamisel võib põhjustada 

vigastusi. 

Lishinu rihmale kehtib üheaastane tootjapoolne garantii. 

Tootja ja edasimüüja ei vastuta ohutusreeglite eiramisest, vääramatust jõust, õnnetusjuhtumitest 

tingitud rihma poolt põhjustatud vigastuste eest.  

Vaadake ka videojuhendeid leheküljelt: sinulemmik.ee/sisu/14-lishinu 




